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sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v 
nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na 
spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 
 

2. Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v 
informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. 
 

3. Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno 
potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA 
(www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si). 
 

4. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 13. 07. 2018  do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se 
šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 
 

5. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik 
v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana 
in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem 
sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.  
 

6. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 
 

7. Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na 
naslednji povezavi:  
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zad
evaId=2109   

 
 

XIII. ODPIRANJE PONUDB 
 
 

1. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 13. 07. 2018 
in se bo začelo ob 10:15 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  
 

2. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno 
odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma 
dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod 
razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, 
ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v 
razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.  
 
 
 

XIV. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE  
 
 

1. Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba za predmet 
tega javnega naročila, ki se določi na podlagi cene oziroma ponudbene vrednosti brez davka 
na dodano vrednost. 

 
2. Naročnik bo oddal javno naročilo potem, ko bo strokovna komisija za odpiranje in 

ocenjevanje ponudb ugotovila, da so izpolnjeni naslednji pogoji: 
a. ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v 

dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in 
b. ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75.  


